
 

 

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau |

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) I ‘at ui do log _

‚NR Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van het

stembureau).

 

Aantal geldige stempassen /309
 

 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde

stem- of kiezerspas) i}
 

 

 Aantal geldige kiezerspassen    O
 

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers (A+B+C=D) B / of

Tel op +

 
2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam.

 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat”

 

16 58
 

 

Aantal blanco stembiljetten £0
 

 

Aantal ongeldige stembiljetten    7
 

Het totaalaantal getelde stembiljetten (E+F+G=H) Mm 14 ) 4

Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

 
Telop +
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Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk”?

 

oO Ja. Ga verder metrubriek 4.
 

 

oO Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat

meer of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daarna verder metrubriek 4.
 

   PR Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3
 

Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen, kiezerspassen

en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

 

  

 
 

Aantal geldige stempassen A2 / SI e 3

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of B.2 be
kiezerspas) / >

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) C.2 Oo     
Tel op +

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk , {

stembureau. Telop!(A.2+B.2+C.2=D.2) / y 7

's het aantal toegelaten kiezers (D.2) en hetaantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

 
 

El Ja. Ga verder met rubriek 4
 

 

PA Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. |

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
 

  go Nee,er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?     
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sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

 

|Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
 

 

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt? 3

 

 

Hoevaakis er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaaker sprake van was)   
 

 

 

 

  
 

 

Hoevaakis er geen verklaring voor het verschil?

EN Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

   
 

 

EL Nee

 

 

Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege.

oO

  
 

Noteerhier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzenofkiezerspassen dat is aangetroffen.
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Aantal stemmen perlijst en per kandidaat
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Knapp, J.B. (Bas) (m)

 

van Oeveren, J.L. (Jaap) (m)

 

Kortman, H.C.M. (Harry) (m)
 
 

Jahan, S.F. (Sabin) (v)
  

Pardaan,F.T. (Frank) (m)
 

Kwint, K. (Klaas) (m)
 

Pos, W.J. (Hans) (m)
  

 

van der Tuin, M.A. (Max) (m)
 

van Steensel-van Hage, C.H.C.(Ineke) (v)

 

 

van Schooten,T. (Tim) (m)
 

Weilers, R. (Ronald) (m)
 

van derVeere, H.J. (Johann) (m)
 

Pluckel, H. (Hans) (m)
 

Hoek, L.A. (Leendert) (m)
 

Vleij, F. (Femke) (v)
 

Kersbergen, R.S. (Robin) (m)
 

Noordermeer, A.M. (Anouk) (v)

 

Zevenbergen, E.F.A. (Frederik) (m)
  Maas Geesteranus, M.H. (Melanie)(v)     

 

 

 

  Ie) 
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Dunné, W.H.B. (Bruno) (m)

van Zantvoort, A.H.G. (Anja) (v) 7

Willemse,L.M. (Laura) (v)

de Ridder, J.A. (Jan) (m)

van Rooten,K. (Katja) (v)

van Os, J.W. (Jan Willem) (m)

Lewis, P.N. (Pepijn) (m)

Mesters, J.M. (Hanneke) (v)

Frentz, A. (Arjen) (m) :

Smakman,J.A. (Sjaak) (m)

Slooters, G.G.G. (Govert) (m)

Bosman, M. (Maurits) (m)

Rajaram,J. (Ricky) (m)

de Vries, H.H. (Huib) (m)

van der Holst, M.W.F.M.(Michel) (m)

denElzen,A.L.M. (Bert) (m)

MacDaniel, O.C. (Olaf) (m)

Kraneveldt-van der Veen, M. (Margot) (v)

Heesen, S.L.W. (Sophie) (v)

van Tuijl, M. (Matthijs) (m)

Bedijn, R.M. (Rosalie) (v)

Tetteroo, R.A. (Rogier) (m) Fierens, T.O. (Thea) (v)

 

CEE]
    

108 / 300



Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

   

 

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Dewkalie, S.U. (Sita) (v)  

 

van Dijk, H. (Enrico) (m)  

 

Baerveldt, A.V. (Annette) (v)            
Buskermolen,K. (Kees) (m)

 

  Meiland, W.J.M. (Charlotte) (v)  

 

Verhart, C.W.T. (Carlo) (m)  

 

Wiegand Bruss, M.L.(Mitchell) (m)  

 

Verschoor,S.T. (Sabine) (v)  

 

Waterval, M.R.A. (Mart) (m)  

 

Minnee, M.J. (Marc) (m)  

 

Arensman,G.E.(Lieneke) (v)

 

  Duijndam, A.J. (Ton) (m)  

 

Abspoel, M.F. (Maarten) (m)  

 

Gutlich, D.J. (Dick) (m)  

 

de Ruiter, P.C. (Piet) (m)  

 

van der Laan, C.E. (Corrie) (v)  

 

van Warmerdam, W‚N.M. (Wil) (m)  

 

van Lint, R.J.T. (Rob) (m)

 

  van Middelkoop, E.E. (Edith) (v)  

 

Maat, L. (Leo) (m)  
   

 

Klijmij-van der Laan, M. (Michel) (m)

Groeneveld, J.W. (Jakobien) (v)  

    

| Huls, J. (José) (v)

   
Spaargaren, C.F. (Cheryl) (v)   

 

Cardol, M.T. (Rien) (m)

 

w

Subtotaal 1
  3) 

Naam kandidaat & kandidaatnummer

 

 

 

 

 

 

     

Schrader, W.E. (Walter) (m) 26

van der Tol-Bakker, M. (Marga) (v) 27 /

Cox, D.O. (Otto) (m) 28

Donga, M.J. (Maurits) (m) 29

Lamers, M.A.M. (Monique) (v) 30

Spijker, F. (Fleur) (v) 31

von Faber, G.H. (Waldo) (m) 32

Tinga, M. (Merijn) (m) _ 33 5   
 

btotaal

taal (1 + 2)
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Verkleij-Lemmers, M.R. (Marjon) (v)

 

Burger, A.J.G. (André) (m)
 

de Mooij, J.W.C. (Jonathan) (m)
 

Bakx,A. (Arjan) (m)
 

Salverda, J.C. (Jankees) (m)
 

Aangeenbrug, A.G.B. (Bart) (m)

 

Leicher, C.A.F. (Chris) (m)
 

van der Hoek, W.J.C. (Wim) (m)

 

van Ruiten, L.P. (Loek) (m)
 

Buskermolen, M.P. (Richard) (m)
 

van derStelt, M. (Mirjam) (v)
 

de Haan, J. (Jan-Jaap) (m)
 

Kroon, S.P. (Steven) (m)
 

Veninga,G. (Trudy)(v)
 

Blom, P.(Flip) (m)

 

Kempenaar,R. (Reinier) (m)

 

Knol, D.J. (Dirk-Jan) (m)
 

Hellinga, P. (Pieter) (m)
 

Kortekaas-Warmerdam, P.T.M. (Patricia)

(vy)
 

| Gehrels, S.M.(Stans) (v)
 

van Duffelen, R. (Ron) (m)

 

Schokker, H.G. (Hubert) (m)
 

Kunst-Reekers, A. (Annemieke) (v)
 

Visser, J.L. (Jurrit) (m)
  Beugelsdijk, J.J.J. (Jos) (m)       

 
Subtotaal a

 

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Weekenstroo, D. (David) (m)

Stephan, K.R. (Kevin) (m)

Kastelein, M. (Marco)(m)

Demoed, J.J. (Hans) (m)

  

Subtotaal

 

     
taal (1 + 2)
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van der Kaap, H. (Harbert)
 

van den Broek, J.M. (Jacqueline)

 

Stenfert Kroese, J.A. (Arthur)
 

de Vos, D.M. (Dick)

 

Mols, R.W. (Renate)

 

Koenders, H.A.M. (Rik)

 

Hagedoorn, F.H.J. (Frans)

 

Zandwijken, Y.X. (Yuri)
 

Tolsma, C.D. (Chris)
 

Scheijde,E.F. (Erwin)
 

Stevens, H. (Hennie)
 

Jansen,J. (Hans)
 

Jones, M.G. (Malcolm)
 

Nijenhuis, T.H. (Thomas)
 

Kraidy, W.M.N. (Wouter)
 

van Schaik, M. (Martine)
 

Boomsma-Batenburg,J.C. (Judith)
  Akerboom,E.S. (Eva)
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Zet in elk vakje ééncijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

ten Cate, H.J. (Hylke)

 
van Strien, A.H.J. (Arnold)

 

van der Vlist, J.J.P. (Ko)

  Haak, R. (René)
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Roorda, RA. (René)

van der Meij, N. (Nico)

Hekstra, J.A. (Hans)

Klok, J.H. (Jaap)

Bregman, C.P. (Coert)

Versteeg, A.H.E. (Arjan)

van der Wijngaard, J.T. (Joop)

van der Smit, H. (Henk)

Visser, F.C. (Frank)

Schipaanboord, G.P. (Geert)

van Duin, J.A. (Jaap)

van Duijn, W.J. (Wim)

Barendregt, E. (Erwin)

Schra, K. (Klaas)

Douma, J. (Jos)

Balkenende, P.T. (Pieter)

Roos, M.D. (Mirjam)

Kalkhoven, R. (Robbin)

de Kogel, M. (Ries)

Splinter, G. (Gerrit)

Kooij, R‚J. (Reijer)

van der Vijver, J.W. (Jan-Willem) 
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’

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van den Berg, J.B. (Joas) (m) S

van Geest, A. (Adriaan) (m)

Stuurman,R.(Robert) (m)

al Zakka, A. (Amira) (v)

Eelkman Rooda, J.W.(Jan Willem) (m)

Thijssen, N.J.W.(Nico) (m)

Micklinghoff, F.H.A.J.M. (Frans) (m)

Schuuring, L.B. (Bert) (m)

Brandt, P.S.H. (Patrick) (m)

van Nunen, N. (Bob) (m)

de Boer, E.J. (Elmert) (m)

Habte,J.T. (Joël) (m)

Vinke, G.B. (Geert) (m)

van den Assem, J.C.J.M. (Jan) (m)

Beerens-Feith, A.T. (Alexandra) (v)

van Grasstek, M.A. (Maurice) (m)

van Nes, G.J. (Gijs) (m)

Velis, M. (Maya) (v)

van der Lee, N. (Nick) (m)

de Haan, J. (Jan) (m) 
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

    
   

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Revet, B.F. (Bernard) (m)
 

 

 

 

Dullaart, V.J. (Vincent) (m) 2

van Genderen, J.J.W. (Jan) (m) 3

Haasnoot, J.H. (Jaap) (m) — 4

Bakx, W.M. (Willem) (m) 5       

otaal
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Hazenoot, H. (Henk)

van der Burg, V.M.M. (Valerie)

Straathof, A.G. (Aad)

van Roon, W. (Wilco)

van Egmond, H.J. (Henk)

Maertens, G.C.M. (Richard)

van derWijk, J. (Johan)

van den Raadt, A.P.D. (Sander)

Zandbergen, B.J. (Berry)

Spruitenburg, A.N. (Alex)

Duineveld, M.W. (Mart)

van Heijningen, T.C. (Theo)

Lont, S.J. (Simon)

Veldhuijzen, E.N.P. (Edwin)

Koevoet, P.C.J. (Peter)

Monzón, T.E. (Tamara)

Teeuwen, P.G. (Pieter)

 

 

4   ey cz
yotaal
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Pareren, J. (Bob) (m)

 
Weber, R.A.M. (Rob) (m)

 
Hendriks, M.M. (Remco) (m)

 
Buizer,K. (Karel) (m)

  van der Pols, T.H.J. (Theo) (m)
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Naam kandidaat & kandidaatnum,

Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

 

de Vries, W. (Willem) (m)
 

Kruiper, H.J.J. (Henry) (m)
 

Kamper, G.J. (Gerrit-Jan) (m)
 

Broos, M.J. (Mark) (m)
  Blijleven, A.J.J. (Allie) (m)

 

Meijer, P. (Pieter) (m)
 

van der Poel, P.A.M. (Piet) (m)
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Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatstecijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Meijer, R.D. (Martin) (m)

  Rolloos, M.A. (Marcus) (m)
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Verschillen met de door het stembureau vastgesteldelijsttotalen

 

Is er voor een of meerlijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals

vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op dezelijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld doorhet

gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam?

 
oO Nee

 

 X Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.

 

 
enal Lijsttotaal zoals vastgesteld

door gemeentelijk Reactie gemeentelijk stembureau/stembureau voorLijstnummer vastgesteld

g stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam op het verschil

 

 

 

 

en -naam d
sfernbareau het openbaar lichaam

5 3 24 en

Io 2/3 30
J Fi

LL U 163
i2 bo 62
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